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অিত গাপনীয়

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.১২৩.৩৫.০০৭.২২-৩৮৩ তািরখ: 
০২ ন ২০২২

১৯ জ  ১৪২৯

িবষয:় পাসেপাটপাসেপাট   করারকরার   অ মিতঅ মিত   ওও  অনাপিঅনাপি   সনদসনদ   দানদান ।।
: সরকাির কমচারী হাসপাতােলর ক  পিরচালক জনাব মা: মিন ল ইসলাম এর ২৫-০৫-২০২২ তািরেখর

আেবদন।
    উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, সরকাির কমচারী হাসপাতালেক ৫০০
শ া িবিশ  হাসপাতােল উ ীতকরণ শীষক কে র ক  পিরচালক জনাব মা: মিন ল ইসলাম (পিরিচিত নং
৬৪৮২) এর অ েল পাসেপাট দােন এ ম ণালেয়র অনাপি  াপন করা হেলা। 

সং ি : অনাপি  সনদ।  

২-৬-২০২২

পিরচালক (পাসেপাট) ইিম শন ও পাসেপাট অিধদ র 
আগার াও, ঢাকা।

মাহা দ রিফ ল কিরম
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৯৬২১
ইেমইল: adminwelf@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.১২৩.৩৫.০০৭.২২-৩৮৩/১(৫) তািরখ: ১৯ জ  ১৪২৯
০২ ন ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, শাসন অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব (অিতির  দািয় ), সিচবালয় ও ক াণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা।
৩) ক  পিরচালক জনাব মা: মিন ল ইসলাম (পিরিচিত নং ৬৪৮২) , সরকাির কমচারী হাসপাতাল,

লবািড়য়া, ঢাকা।
৪) িসিনযর় িসে ম এনািল , জন শাসন ম ণালয় (অনাপি  সনদ  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয় (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )

২-৬-২০২২
মাহা দ রিফ ল কিরম 

১



উপসিচব

২
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